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Pozměňovací návrh 1
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam zemědělství a 
rozvoje venkova pro dosahování cílů Unie 
v oblasti zabezpečení potravin, 
udržitelného hospodářského rozvoje, 
sociálního začleňování, územní a 
environmentální rovnováhy, dobrých 
životních podmínek zvířat a boje proti 
změně klimatu;

1. zdůrazňuje význam zemědělství a 
rozvoje venkova pro dosahování cílů Unie 
v oblasti zabezpečení potravin, 
udržitelného hospodářského rozvoje, 
sociálního začleňování, územní a 
environmentální rovnováhy, dobrých 
životních podmínek zvířat a boje proti 
změně klimatu, a to v plném souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu, strategií 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 a strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam zemědělství a 
rozvoje venkova pro dosahování cílů Unie 
v oblasti zabezpečení potravin, 
udržitelného hospodářského rozvoje, 
sociálního začleňování, územní a 
environmentální rovnováhy, dobrých 
životních podmínek zvířat a boje proti 
změně klimatu;

1. zdůrazňuje význam zemědělství a 
rozvoje venkova pro dosahování cílů Unie 
v oblasti zabezpečení potravin, 
udržitelného hospodářského rozvoje, 
sociálního začleňování, územní a 
environmentální rovnováhy, dobrých 
životních podmínek zvířat, zachování 
biologické rozmanitosti a boje proti změně 
klimatu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Bronis Ropė, Martin Häusling
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že podle čl. 2 odst. 1 
písm. c) Pařížské dohody by měly být 
finanční toky sladěny „s nízkoemisním 
rozvojem odolným vůči změně klimatu“; 
vyjadřuje politování nad tím, že jsou 
ignorovány výzvy vědců z IPCC, kteří v 
poslední zprávě žádají radikální opatření 
k dohnání skluzu ekologické 
transformace a varují, že v letech 2018 a 
2019 se koncentrace CO2 zvyšovala 
třikrát rychleji než v šedesátých letech 20. 
století; zdůrazňuje, že chceme-li zabránit 
tomu, aby se změna klimatu nenávratně 
vymkla kontrole, zbývá nám jen několik 
let; je přesvědčen, že nynější krize COVID 
by neměla vést k omezení našich snah o 
to, abychom do roku 2050 dosáhli 
klimatické neutrality, k čemuž je nutné, 
aby se emise skleníkových plynů snížily do 
roku 2030 o 60 % oproti úrovni z roku 
1990;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje za nepřijatelné, že 
zemědělsko-potravinářské odvětví nese 
velkou část nákladů na obchodní spor 
Airbus–Boeing, který vznikl v naprosto 
nesouvisejícím odvětví, a naléhavě vyzývá 
Evropskou komisi, aby zavedla 
vyrovnávací fond pro všechny zemědělce, 
jichž se americké sankce týkají, než bude 
nalezeno diplomatické řešení, které by 
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mělo zemědělské odvětví z tohoto sporu 
vyloučit; trvá na tom, že než bude 
dojednáno řešení obchodního sporu, je 
třeba zavést moratorium na zemědělské 
produkty v délce nejméně 6 měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že budoucí 
společná zemědělská politika bude hrát 
klíčovou úlohu při dosahování 
ambiciózních cílů Zelené dohody pro 
Evropu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit dostatečné financování jako 
rychlou a účinnou reakci na nové 
požadavky kladené na odvětví zemědělství 
při provádění této dohody;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. domnívá se, že účinná ochrana 
před nelegálním dovozem neslučitelným s 
evropskými normami pomůže chránit 
zdraví spotřebitelů a příjmy evropských 
zemědělců;

Or. el
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Pozměňovací návrh 7
Bronis Ropė, Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že vzhledem k 
vysokému podílu SZP v rozpočtu a jejímu 
významu pro naplňování cílů v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti je pro 
dosažení cílů EU v této oblasti a zajištění 
soudržnosti se Zelenou dohodou pro 
Evropu klíčový odpovídající rozpočet na 
SZP a odpovídající a konzistentní výdaje v 
rámci SZP; vyzývá Komisi, aby 
analyzovala, do jaké míry současný návrh 
reformy SZP přispívá k dosažení těchto 
cílů, a aby předložila vhodné návrhy a 
změny s cílem přesměrovat financování 
SZP na tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro 
odvětví zemědělství; proto se staví proti 
jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize a kolísání cen, 
jimž v posledních letech odvětví 
zemědělství čelí, a to i v důsledku krize 
COVID-19;

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro 
odvětví zemědělství; proto se staví proti 
jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize a kolísání cen, 
jimž v posledních letech odvětví 
zemědělství čelí, a to i v důsledku krize 
COVID-19; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
poskytla dodatečné finanční prostředky na 
zmírnění obtíží, s nimiž se potýkají 
některá zemědělská a živočišná odvětví v 
důsledku dlouhého období pandemie, 
dopadů uzavření odvětví pohostinství na 
mnoho oblastí výroby a dalšího dopadu 
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dlouhodobých cel vybíraných Spojenými 
státy na různé evropské produkty;

Or. es

Pozměňovací návrh 9
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro 
odvětví zemědělství; proto se staví proti 
jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize a kolísání cen, 
jimž v posledních letech odvětví 
zemědělství čelí, a to i v důsledku krize 
COVID-19;

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro 
odvětví zemědělství; proto se staví proti 
jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize a kolísání cen, 
jimž v posledních letech odvětví 
zemědělství čelí, a to i v důsledku krize 
COVID-19; zdůrazňuje však, že je důležité 
zaměřit financování EU na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský systém 
produkce potravin; vyzývá k zavedení 
omezení pro průmyslové modely výroby, 
které mají negativní dopad na klima a 
jsou v rozporu s cíli Zelené dohody pro 
Evropu a se strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategií v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro 
odvětví zemědělství; proto se staví proti 
jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize a kolísání cen, 

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro 
odvětví zemědělství; proto se staví proti 
jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize a kolísání cen, 
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jimž v posledních letech odvětví 
zemědělství čelí, a to i v důsledku krize 
COVID-19;

jimž v posledních letech odvětví 
zemědělství čelí, a to i v důsledku krize 
COVID-19; zdůrazňuje, že zemědělství 
hrálo během této krize prvořadou úlohu 
při zajišťování potravin a že mnohá 
zemědělská odvětví byla silně zasažena 
omezeními vyplývajícími z pandemie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje stabilitu rozpočtu pro 
odvětví zemědělství; proto se staví proti 
jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize a kolísání cen, 
jimž v posledních letech odvětví 
zemědělství čelí, a to i v důsledku krize 
COVID-19;

2. je zastáncem stability rozpočtu pro 
zemědělství s cílem podpořit přechod k 
zemědělskému hospodářství; proto se staví 
proti jakýmkoli škrtům v zemědělských 
položkách rozpočtu na rok 2022, zejména s 
ohledem na vážné krize v oblasti ekologie, 
biologické rozmanitosti a hospodářství a 
kolísání cen, jimž v posledních letech 
odvětví zemědělství čelí, a to i v důsledku 
krize COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podporuje prodloužení 
mimořádných opatření pro odvětví vína, 
která mají skončit 15. října 2021, s cílem 
pomoci zemědělcům překonat krizi 
COVID-19 vzhledem ke zhoršení situace 
na trhu v důsledku přetrvávajícího 
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omezování volného pohybu osob a 
hospodářských důsledků krize, které 
mohou výrazně změnit vývoj spotřeby; 
zdůrazňuje, že odvětví vína čelí 
významnému kombinovanému dopadu 
pandemie a amerických sankcí přijatých v 
rámci sporu Airbus–Boeing;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje znepokojení nad 
pokračujícími represivními cly uvalenými 
vládou USA na evropské produkty; proto 
naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby s 
novou vládou vyjednala moratorium a 
vytvořila vyrovnávací fond pro 
nejpostiženější odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Miroslav 
Číž

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že je nezbytné zajistit, 
aby veškeré nové požadavky kladené na 
odvětví zemědělství v souvislosti se 
Zelenou dohodou pro Evropu, strategií v 
oblasti biologické rozmanitosti a strategií 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ byly 
náležitě podpořeny dodatečnými 
rozpočtovými zdroji;
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. žádá, aby byl vypracován plán na 
podporu zemědělství při řešení dopadů 
pandemie, a to se zvláštním rozpočtem, 
který bude oddělen od klesajících 
prostředků na SZP;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje na nebezpečí nižšího 
čerpání finančních prostředků konečnými 
příjemci v novém modelu provádění SZP v 
důsledku přísnějších požadavků 
podmíněnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 17
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že nová cla USA na 
víno a lihoviny, jež vstoupila v platnost 



AM\1224379CS.docx 11/34 PE680.976v01-00

CS

dne 12. ledna, ještě více oslabí stabilitu 
mnoha výrobců, kteří již čelí prvním 
sankcím a krizi COVID-19; zdůrazňuje, 
že ztráty, které utrpěli mnozí zemědělci ve 
všech dotčených odvětvích, přesahují 
bezprostřední dopad na prodejní marže, 
neboť protiopatření mají vedlejší účinky, 
jež vedou k nahrazení vín EU s vysokou 
hodnotou výrobky jiného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby v rámci 
zemědělské politiky a politiky soudržnosti 
řádně přidělovala prostředky na rozvoj 
venkova s ohledem na cíle obou těchto 
politik stanovené v článku 39 a 174 
Smlouvy o fungování Evropské unie, s 
cílem omezit financování investic, jež 
přímo nesouvisejí se zemědělstvím, z 
prostředků SZP;

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
členské státy využívaly finanční 
prostředky plánu na podporu oživení EU 
k podpoře zemědělsko-potravinářského 
odvětví s cílem kompenzovat dopady 
pandemie COVID-19, zejména uzavření 
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odvětví pohostinství, a poukazuje na 
globální kontext značné obchodní 
nestability;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce;

3. zdůrazňuje, že více než 31 % 
zemědělských podniků v Evropské unii 
vlastní zemědělci starší 65 let, zatímco 
mladí zemědělci tvoří pouhých 6 % 
evropské zemědělské komunity, a naléhavě 
vyzývá členské státy, aby vzhledem k 
nedostatečné generační výměně v 
zemědělství, což je v současnosti jedna z 
největších výzev evropského zemědělství, 
posílily v roce 2022 podpůrná opatření pro 
mladé zemědělce; upozorňuje na fenomén 
vylidňování venkovských oblastí a stárnutí 
obyvatelstva a zdůrazňuje, že je třeba 
přijmout vhodná opatření, která budou ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu 
tyto jevy zmírňovat;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
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zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce;

zemědělství, posílily v roce 2022 stávající 
a vytvořily nová podpůrná opatření pro 
mladé zemědělce; zdůrazňuje, že je třeba 
usnadnit přístup k půdě a přebírání 
zemědělských podniků, což je klíčovým 
předpokladem pro vstup mladých a 
nových zemědělců do tohoto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce; tato 
opatření by měla zahrnovat usnadnění 
přístupu k preferenčním úvěrům a 
odbornému poradenství;

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Emmanouil Fragkos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce a investice 
do digitalizace a robotiky zaměřené na 
budoucnost;
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Or. el

Pozměňovací návrh 24
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev pro evropské 
zemědělství a zachování životního 
prostředí, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé zemědělce;

3. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
vzhledem k nedostatečné generační 
výměně v zemědělství, což je v současnosti 
jedna z největších výzev evropského 
zemědělství, posílily v roce 2022 podpůrná 
opatření pro mladé a případné nové 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zohlednila 
zvýšené finanční nároky na splnění cílů 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
(zejména v oblasti omezování pesticidů, 
rozšíření ekologického zemědělství, 
omezení antimikrobiálních látek a 
zlepšení životních podmínek zvířat) a aby 
navrhla odpovídající navýšení rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Salvatore De Meo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
odpovídající financování na podporu 
ekologické transformace pro všechny 
struktury, které členské státy klasifikují 
jako strategické struktury veřejného 
zájmu v zemědělsko-potravinářském 
odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz;

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že nové fytosanitární hrozby 
mohou bránit dosažení cílů strategie Unie 
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v oblasti omezování pesticidů; zároveň 
vyzývá k dalšímu posilování dovozního 
režimu Evropské unie, v souladu s 
ustanoveními Mezinárodní úmluvy o 
ochraně rostlin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 29
Adrián Vázquez Lázara

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz;

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz; opakuje však, že hraniční 
kontroly stále nedostatečně brání 
zavlékání škůdců a invazivních druhů, 
které jsou obzvláště škodlivé pro odvětví 
citrusů;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz;

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz; zdůrazňuje, že je třeba 
posílit hraniční kontroly, a žádá, aby byly 
nástroje na ochranu rostlin pro boj proti 
škůdcům a nákazám k dispozici ve větší 
míře;
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Or. es

Pozměňovací návrh 31
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz;

5. vyjadřuje uspokojení nad 
navýšením prostředků určených k boji 
proti nákazám zvířat a škůdcům rostlin a 
zdůrazňuje, že je třeba provádět akční 
plány pro prevenci, kontrolu a vymýcení 
nákaz zvířat a rostlin koordinované 
Komisí, neboť Unie čelí značným rizikům 
a stále častějšímu výskytu nákaz;

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje uspokojení nad zvýšením 
prostředků určených na boj proti nákazám 
zvířat a škůdcům rostlin, neboť Unie čelí 
značným rizikům a stále častějšímu 
výskytu nákaz;

5. bere na vědomí zvýšení prostředků 
určených k boji proti nákazám zvířat a 
škůdcům rostlin, neboť Unie čelí značným 
rizikům a stále častějšímu výskytu nákaz; 
žádá, aby se financování zaměřilo jak na 
výzkum, tak na provádění 
agroekologických metod ochrany rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
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Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova; 
současně poukazuje na nerovnoměrnou 
účast členských států v rámcových 
programech pro výzkum a inovace v 
neprospěch zemí, které nepatří do EU-15, 
a zdůrazňuje, že projekty programu 
Horizont Evropa by měly odrážet priority 
všech zemí a regionů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova; 
zdůrazňuje, že je třeba usnadnit přístup k 
nejmodernějším zemědělským 
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technologiím s cílem zvýšit účinnost a 
udržitelnost zemědělské produkce a 
povzbudit mladé lidi, aby investovali do 
inteligentního zemědělství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

6. vítá zvýšenou podporu pro výzkum 
a inovace s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a vysoce kvalitních potravin v 
souladu se strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; zdůrazňuje, že je zásadní, 
aby finanční prostředky vyčleněné na 
výzkum v zemědělsko-potravinářském 
odvětví, zejména z rozpočtu programu 
Horizont 2020 a prostřednictvím 
evropských inovačních partnerství (EIP), 
byly i nadále plně k dispozici jako takové, 
aby stimulovaly inovace a inteligentní 
řešení v odvětví zemědělství a rozvoje 
venkova; zdůrazňuje, že je nezbytné 
zajistit, aby se výsledky výzkumu a inovací 
odrážely na úrovni zemědělských 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
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bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova; 
varuje však před přílišným spoléháním se 
na technologické inovace, které neřeší 
základní příčiny problémů ani systémové 
environmentální problémy, jimž 
zemědělství čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas 
Olekas, Miroslav Číž

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova, 
zejména v širším kontextu strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Mazaly Aguilar
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
Evropa a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly 
vypláceny přímo zemědělcům a 
chovatelům, s cílem zlepšit 
konkurenceschopnost tohoto odvětví a 
stimulovat inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu programu Horizont 
2020 a prostřednictvím evropských 
inovačních partnerství (EIP), byly i nadále 
plně k dispozici jako takové, aby 
stimulovaly inovace a inteligentní řešení v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova;

6. vítá větší podporu výzkumu a 
inovací s cílem zajistit dodávky 
bezpečných a kvalitních potravin; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby finanční 
prostředky vyčleněné na výzkum v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, 
zejména z rozpočtu nového programu 
Horizont Evropa a prostřednictvím 
evropských inovačních partnerství (EIP), 
byly i nadále plně k dispozici jako takové, 
aby stimulovaly inovace a inteligentní 
řešení v odvětví zemědělství a rozvoje 
venkova;

Or. es



PE680.976v01-00 22/34 AM\1224379CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 40
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k přijetí jasného závazku 
vyčlenit 25 % rozpočtu na výzkum a 
inovace v oblasti ekologického zemědělství 
a agroekologických přístupů, a to jak ve 
vnitrostátních programech výzkumu a 
inovací (R&I), tak v evropských rámcích 
(např. Horizont Evropa), a v souladu s cíli 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
snížit pesticidy a dosáhnout 25 % 
ekologické půdy na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba dále 
zracionalizovat poskytování pomoci s 
cílem zjednodušit ji a snížit obrovskou 
administrativní zátěž, která je kladena na 
vnitrostátní správní orgány a příjemce 
pomoci, zejména v přechodné fázi před 
uplatňováním nové SZP;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Zbigniew Kuźmiuk

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam pilotních 
projektů a přípravných akcí pro inovace v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova; 
žádá o trvalou podporu probíhajících a 
nových pilotních projektů a přípravných 
akcí;

7. zdůrazňuje význam pilotních 
projektů a přípravných akcí pro inovace v 
odvětví zemědělství a rozvoje venkova; 
žádá o trvalou podporu probíhajících a 
nových pilotních projektů a přípravných 
akcí; zdůrazňuje zejména potřebu 
digitalizace ve vesnicích s cílem zvýšit 
ziskovost výroby a zlepšit kvalitu života a 
aktivaci a rozvoj místní komunity;

Or. pl

Pozměňovací návrh 43
Bronis Ropė, Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že Unie by měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí, aby splnila své 
povinnosti týkající se podávání zpráv 
podle Úmluvy o biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že během revize VFR 
v polovině období by měla být rychle 
přijata a v případě potřeby patřičně 
upravena transparentní, komplexní a 
smysluplná metodika sledování těchto 
aspektů, a to jak pro výdaje související s 
klimatem, tak pro výdaje související 
s biologickou rozmanitostí; zdůrazňuje, že 
rok 2022 bez odpovídajících výdajů na 
klima a biologickou rozmanitost a 
spolehlivého sledování rizik ohrožuje 
dosažení těchto výdajových cílů v celém 
příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Mazaly Aguilar
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že dlouhodobá vize pro 
venkovské oblasti EU vyžaduje, aby byly 
při koordinaci politik a účinnějším 
rozdělování finančních prostředků 
zohledněny demografické aspekty a 
rostoucí vylidňování venkova;

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. znovu zpochybňuje hodnotu 
současné krizové rezervy a mechanismu 
finanční kázně, které i v případě rozpočtu 
na rok 2022 budou pouze vytvářet 
administrativní zátěž; opakuje proto svůj 
postoj ve prospěch zavedení víceleté 
rezervy, která bude oddělena od přímých 
plateb.

8. znovu zpochybňuje hodnotu 
současné krizové rezervy a mechanismu 
finanční kázně, které zůstávají nevyužity 
navzdory žádostem o podporu během 
pandemie COVID, neboť i v případě 
rozpočtu na rok 2022 budou pouze vytvářet 
administrativní zátěž; opakuje proto svůj 
postoj ve prospěch zavedení víceleté 
rezervy, která bude oddělena od přímých 
plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Elsi 
Katainen, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8a. vítá, že finanční prostředky určené 
na obnovu budou věnovány na podporu 
zemědělsko-potravinářských subjektů v 
jejich úsilí o přizpůsobení se změně 
klimatu a na poskytování udržitelných a 
místních produktů evropským 
spotřebitelům; zdůrazňuje, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost kvalitním 
zemědělsko-potravinářským produktům, 
které jsou nejvíce zasaženy krizí COVID-
19;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. trvá na tom, že navzdory tomu, že 
SZP bude až do roku 2022 prováděna 
podle pravidel na období 2014-2020, je 
nutné postupovat způsobem, který povede 
k pozitivnějším změnám zajišťujícím 
udržitelnou transformaci, a to i v zájmu 
zemědělců, životního prostředí a klimatu a 
zajišťování potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby nezaměřovala 
podpůrné finanční prostředky na 
konkrétní výrobní modely a aby nadále 
podporovala informovanost a spotřebu 
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potravin ze středomořské stravy, jakož i 
kvalitních produktů s vysokou přidanou 
hodnotou, zeměpisných označení a 
označení původu;

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že dochází k 
systematickým podvodům a zneužívání 
zemědělských dotací Unie; vyzývá Komisi, 
aby zavedla nová protioligarchní opatření, 
a zdůrazňuje, že unijní zemědělské dotace 
je nutné svázat s hodnocením právního 
státu v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. připomíná, že zabezpečení potravin 
a udržitelnost potravinového řetězce, jakož 
i cíle v oblasti klimatu a životního 
prostředí pro rok 2030 jsou prioritami a 
vyžadují investice a podporu pro 
zemědělce a malé a střední podniky 
(MSP) ve venkovských oblastech; 
zdůrazňuje tedy, že je třeba, aby byl fond 
EZFRV silný a aby byly v roce 2022 
urychleně využívány finanční prostředky z 
nástroje Next Generation EU vzhledem k 
závazkům Unie v rámci tohoto nového 
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nástroje na podporu oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Petri Sarvamaa

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje význam 
biohospodářství plně využívajícího náhrad 
fosilních paliv a obnovitelných zdrojů 
jako příspěvku k Zelené dohodě pro 
Evropu a při budování oběhového 
hospodářství účinně využívajícího zdroje; 
připomíná proto význam zvýšené podpory 
výzkumu a inovací prostřednictvím 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) a rozpočtu programu Horizont 
Evropa, jak je stanoveno ve strategii 
Komise v oblasti biohospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
přijaly rozhodnutí o nových vlastních 
rozpočtových zdrojích s cílem urychlit 
provádění iniciativy EU „Next 
Generation“; vyzývá Evropskou komisi, 
aby členským státům umožnila začít v 
mezidobí provádět své plány na podporu 
oživení v rámci programů rozvoje 
venkova, než bude přijato formální 
rozhodnutí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. věří, že rozpočet na rok 2022 bude 
sloužit k lepšímu informování o přínosech 
chovu hospodářských zvířat v Evropě, 
zejména o extenzivním chovu 
hospodářských zvířat, a jeho přínosu pro 
životní prostředí, biologickou rozmanitost 
a udržitelnost venkovských oblastí;

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zdůrazňuje, že existuje silná 
poptávka po úpravě odvětvových 
programů SZP s cílem řešit krize trhu v 
některých klíčových zemědělských 
odvětvích a venkovských oblastech Unie, 
jež jsou negativně zasaženy dopady 
pandemie COVID-19; trvá na tom, že 
některá opatření v důsledku krize COVID-
19 na podporu zemědělských odvětví musí 
v roce 2022 pokračovat a zaměřit se na 
diverzifikaci a zkrácení dodavatelských 
řetězců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Elsi 
Katainen, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. vyjadřuje uspokojení nad tempem 
výdajů na rozvoj venkova, jež odpovídající 
programům na období 2014-2020, a vybízí 
ty členské státy, které nevyčerpaly své 
finanční prostředky na období 2014-2020, 
aby v tomto trendu pokračovaly i během 
přechodného období SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly opatření v oblasti rozvoje 
venkova zaměřená na pomoc zemědělcům 
při ekologické transformaci a plnění cílů 
Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Bronis Ropė, Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. zdůrazňuje význam malých 
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zemědělských podniků ve venkovských 
oblastech, ekologických zemědělských 
podniků a mladých zemědělců, kteří 
vyžadují zvláštní pozornost a více 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Elsi 
Katainen, Alin Mituța

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. domnívá se, že zemědělsko-
potravinářské odvětví by mělo být 
započítáno mezi příjemce prostředků z 
nové rezervy na vyrovnání se s důsledky 
brexitu, neboť je nejvíce postiženo 
nepříznivými důsledky vystoupení 
Spojeného království z Unie a čelí 
výraznému nárůstu administrativních 
nákladů spojených s ochranou hranic, což 
nejvíce postihuje malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. poukazuje na to, že je třeba se 
vyrovnat s negativními dopady 
způsobenými dalšími obchodními 
dohodami a celními opatřeními 
zavedenými třetími stranami, a vyzývá k 
poskytnutí nezbytných rozpočtových 
zdrojů pro tržní opatření zaměřená na 
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postižená odvětví; požaduje, aby byly 
dovozní normy pro zemědělské produkty 
pocházející ze zemí mimo Unii 
rovnocenné normám Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8f. připomíná, že kromě zdokonalení 
právních norem je účelné zlepšit 
označování a vzdělávání s cílem pomoci 
občanům změnit své spotřební návyky tak, 
aby kupovali udržitelnější zemědělské 
produkty vyráběné lokálně; doporučuje 
začlenit otázku zdravých potravin a výživy, 
ekologické produkce a dobrých životních 
podmínek zvířat do pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8g. znovu potvrzuje význam programu 
Unie „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ s 
cílem pomoci dětem zdravě se stravovat; 
vyzývá členské státy, aby plně využívaly 
svých přídělů a upřednostňovaly 
udržitelnou, místní a kvalitní produkci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8h. upozorňuje na závěry Účetního 
dvora obsažené v jeho zvláštní zprávě č. 
10/2018, že režim základní platby má 
omezený dopad na vnitřní sbližování 
úrovní podpory; připomíná závazek 
členských států dosáhnout vyrovnání 
plateb v celé Unii do roku 2013, který se 
poprvé objevuje v závěrech předsednictví 
Evropské rady ze dne 24.–25. října 2002 a 
jehož splnění má nyní zpoždění již několik 
let;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8i. připomíná, že nedostatečné 
sbližování přímých externích plateb 
narušuje podmínky hospodářské soutěže 
na společném trhu EU; vyzývá k zajištění 
plné konvergence do konce roku 2022;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 8 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8j. připomíná, že jedním z hlavních 
cílů SZP je zajistit zemědělcům stabilitu 
příjmů a podporovat zachování a tvorbu 
pracovních míst na celém území Unie; 
shledává, že v méně rozvinutých 
venkovských oblastech podporuje SZP v 
rozporu se svými hlavními cíli primárně 
velké vlastníky půdy a menší objem 
pomoci poskytuje drobnějším 
zemědělcům, kteří půdu obdělávají; 
vyzývá k přerozdělení podpory v rámci 
SZP s cílem zajistit přiměřené životní 
podmínky pro malé a rodinné zemědělské 
podniky zajištěním dostatečných 
finančních prostředků v rámci druhého 
pilíře, s důrazem na nejmenší zemědělské 
podniky a stanovením vhodné maximální 
podpory v prvním pilíři;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Bronis Ropė
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8j. žádá, aby se programy EU 
zaměřily na projekty, které chrání 
stávající pracovní místa v zemědělském 
odvětví a vytvářejí kvalitní pracovní místa 
s pracovními právy, stabilními a 
regulovanými mzdovými a pracovními 
podmínkami a účinně a energicky bojují 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení ve 
venkovských oblastech.

Or. en
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